Иконата "Достойно ест" от Бухово помага за лечение на всякакви болести на душата и
тялото и при всякакви житейски трудности
Иконата на Божията Майка "Достойно ест" от Бухово се намира в малкото градче, в близост до
Кремиковци в църквата "Св.Николай Чудотворец". Чудотворната икона е копие на атонската
икона "Достойно ест", направена на Света гора и дарена от Емил Михов - жител на Бухово. Всеки
петък от 16 часа се отслужва акатист пред чудотворната икона на св.Богородица. Тя се изнася и
за поклонение на всеки празник и в неделя, по време на Света Литургия. Светогорската икона
привлича в храма много поклонници. По молитвите на Божията Майка там стават много чудеса.
Богородица има пръст в краха на "Кремиковци". Откакто иконата „Достойно ест" влиза в храма на
Бухово, дейността на комбината замира. В това е убеден отец Георги Спасов, който води
богослуженията в местната църква „Свети Николай Чудотворец". Реликвата е поръчана и
донесена тук преди повече от 10 години заради високата смъртност в града. Хората обвиняват
завода за заболяванията си. Благодарение на молитвите на Пресвета Богородица обаче
замърсяването на Бухово спря, казва отец Георги.Иконата „Достойно ест" се слави с множество
чудеса и изцеления на болни хора. И въпреки че храмът се намира в гробищен парк, усещането
на посетителите е светло именно заради присъствието на святата реликва.
История на иконата
През 80-те години Емил Михов в София се запознава с един от най-известните монаси на Света
Гора - отец Филарет. Тогава у него се заражда желанието да посети святото място. И няколко
месеца след това, той успява да го посети. След посещението на Атон се връща много
променен, и със силно желание да се върне отново там, което се и случва. При едно от
посещенията си там, вижда група грузинци, които носят поръчана от тях икона на Богородица
"Достойно ест". В него се появило силно желание да направи съшото, и да сподели с хората,
които не могат да отидат на Атон и не могат да видят неговите светини. Той поръчва иконата на
Божията Майка "Достойно ест" и през 1999 г. отива отново на Света Гора, за да вземе готовата
икона. Допълнително върху иконата поставят скъпоценни камъни в ателие в София, за да се
приближи максимално до оригинала, а тревненски майстори дърворезбари правят рамката на
иконата. След като иконата е завършена окончателно, Емил Михов я занася отново на Атон, в
руския манастир "Св. Пантелеймон", където тя е осветена.
След като се завръща в Бухово и отива да я дари на местната църква, свещенника не я приема,
защото е от разколниците в Православната църква. Няколко години иконата обикаля различни
домове, и в момент на отчаяние, че не може да бъде дарена на буховската църква дарителят и
отново предприема пътуване до Света гора с идеята да я остави в Зографския манастир.
Монасите там, знаейки цялата история на иконата и желанието на Емил Михов го окуражават да
се бори докрай, и да дари иконата на църквата в Бухово, защото е предназначена за там. Малко
след това Буховската църква се връща към Светия Синод и на 11 юни 2003 г. иконата е въведена
тържествено с литийно шествие в Буховската църква "Св.Николай Чудотворец".

Молитва към Пресвета Богородица Милваща
О, Пресвета и Премилостива Владичице Богородице! Припадайки пред Твоята свята икона,
ние смирено Ти се молим: чуй гласа на нашето моление, погледни на нашите скърби и беди, и
като Любвеобилна Майка, побързай да помогнеш на нас, безпомощните. Умоли Твоят Син и
наш Бог да не ни погуби заради беззаконията ни, а да ни покаже човеколюбиво Своята
милост. Изпроси за нас, Владичице, от Неговата благост телесно здраве и душевно
спасение, мирен живот, плодородие на земята, благоразтворение на въздуха и благословение
свише за всички наши добри дела и начинания. И както в древността си погледнала
милостиво на смиреното славословие на атонския послушник, който те възпяваше пред
Твоята пречиста икона, и Си му изпратила ангел, да го научи на небесната песен, с която Те
славословят Ангелите и Херувимите, така и сега приеми нашето усърдно молитвословие,
което Ти принасяме. О, Царице Всевъзпявана! Простри към Господа Твоите богоносни ръце, с
които Си носила Богомладенеца, Господа Иисуса Христа и Го умоли да ни избави от всякакво
зло. Покажи Владичице, милостта Си към нас: болните изцели, скърбящите утеши, на ония,
които са в беда помогни и ни удостой да завършим благочестиво този земен живот, да
получим християнска кончина и да наследим Небесното Царство, чрез Твоето майчинско
ходатайство пред Родилия се от Теб, Христос Бог наш, на Когото заедно с Безначалния
Негов Отец и с Пресветия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и всякога, и во
веки веков. Амин.

